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Anna Boryczko 

 

UWARUNKOWANIA POLSKO-BRAZYLIJSKIEJ 

WYMIANY HANDLOWEJ 

 
W ostatnich latach zaistniało wiele okoliczno-

ści sprzyjających rozwojowi kontaktów handlo-

wych z krajami Ameryki Łacińskiej, a przede 

wszystkim z Brazylią, która jest krajem o najwięk-

szym potencjale gospodarczym i najliczniejszym 

rynku konsumenckim w regionie. Brazylia trady-

cyjnie była najpoważniejszym partnerem handlo-

wym Polski w Ameryce Łacińskiej. Jednak mimo 

systematycznego wzrostu, wartość wymiany han-

dlowej z tym krajem nadal pozostaje dość niska, 

zważywszy na zbliżony poziom rozwoju, duży po-

tencjał i komplementarność obu gospodarek.  

Lata 90. zarówno w Polsce jak i w Brazylii by-

ły okresem adaptacji reform wolnorynkowych. 

Procesy, którym poddano gospodarki obu krajów, 

znacząco wpłynęły na wzajemne kontakty han-

dlowe. Po długim okresie, w którym kształt pol-

sko-brazylijskiej współpracy gospodarczej był 

określany odgórnie, nastąpiła faza jej samoregula-

cji. Oprócz nowych podstaw prawnych regulują-

cych handel między oboma krajami, zmianie ule-

gać zaczęli jego aktorzy i struktura wymiany towa-

rowej.  

Miejsce centrali handlu zagranicznego, fun-

kcjonujących w PRL, zajmowali prywatni przed-

siębiorcy, a przedmiot handlu ulegał stopniowej 

dywersyfikacji. Z kolei Brazylia na drodze wdra-

żanych programów naprawczych dokonała li-

beralizacji gospodarki, równocześnie wzmacniając 

i rozbudowując wiele gałęzi przemysłu, co przeło-

żyło się na rozwój eksportu.  

 

Zarys historii polsko-brazylijskiej współpracy 

gospodarczej 

Od czasów powojennych aż do lat 90., handel 

polsko-brazylijski był odgórnie regulowany za po-

mocą sztywnych mechanizmów. Umowa handlowa 

zawarta między Polską a Brazylią w 1960 r. opie-

rała wymianę towarową na systemie clearingowym 

(polegającym na równoważeniu wzajemnych do-

staw bez angażowania środków dewizowych) oraz 

kredycie technicznym w ściśle określonej wysoko-

ści. W 1975 r. odstąpiono od niej na rzecz nowej 

umowy handlowej, która przewidywała możliwość 

przyznawania przez Brazylię większych kredytów 

eksportowych. Stworzyło to warunki do znaczne-

go wzrostu obrotów handlowych, głównie przez 

zwiększenie importu z Brazylii, co w konsekwen-

cji doprowadziło do stopniowego wzrostu zadłu-

żenia po stronie polskiej. W 1992 jego kwota wy-

niosła 3,7 mld USD1. Wobec tej sytuacji, już w 

pierwszej połowie lat 80. Brazylia wprowadziła 

ograniczenia w kredytowaniu eksportu do Polski, 

utrzymując na stałym poziomie tylko dostawy rudy 

żelaza, które były podstawowym towarem ekspor-

towym do naszego kraju. 

W 1990 r. wspomniana umowa handlowa zo-

stała zerwana przez stronę polską, następnie do-

konano restrukturyzacji polskiego zadłużenia, co 

było konieczne do wznowienia współpracy gospo-

darczej na nowych zasadach. Określił je przez lata 

najważniejszy dla polsko-brazylijskiej współpracy 

gospodarczej dokument, jakim była umowa han-

dlowa, podpisana 10 maja 1993 r. Zawierała ona 

KNU (Klauzulę Najwyższego Uprzywilejowania) i 

przewidywała rozliczenia wolnodewizowe. Nie 

bez znaczenia w regulacji wzajemnych kontaktów 

handlowych miało przystąpienie w 1995 r. obu 

krajów do Światowej Organizacji Handlu, co włą-

czyło oba kraje w konsolidujący się wielostronny 

system handlu, opartego na postanowieniach za-

kończonej rok wcześniej Rundy Urugwajskiej. Jej 

postanowienia dążyły do liberalizacji handlu 

głównie przez zmniejszenie stawek celnych w sek-

torze rolniczym, przemysłowym i tekstylnym.  
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Stabilizacja gospodarki brazylijskiej 

i liberalizacja handlu 

Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na 

stosunki handlowe Brazylii ze światem jest osią-

gnięcie przez nią w ostatnich latach względnej sta-

bilizacji gospodarczej i kontynuacja polityki libe-

ralizacji handlu.  

W dekadzie lat 80. gospodarka brazylijska, 

podobnie jak większość gospodarek latynoamery-

kańskich, znalazła się w kryzysie. Hiperinflacja i 

powtarzające się dewaluacje waluty nie sprzyjały 

rozwijaniu stabilnych kontaktów handlowych. W 

warunkach hiperinflacji wysokość cła i podatków 

charakteryzowała się płynnością. Zmieniające się 

ekipy rządzące podejmowały próby uzdrowienia 

sytuacji stosując kolejne plany naprawcze. Re-

formy wprowadzone w 1990 r. przez prezydenta 

Fernando Collora, jakkolwiek mające ograniczony 

skutek, doprowadziły do liberalizacji handlu przez 

zmniejszenie stawek celnych na towary importo-

wane. Począwszy od lat 90. Brazylia obniżała cło 

importowe, ze średniego poziomu 32,2% w 1990 

r. do 14,2 % w 1993 r.2, co wynikało przede 

wszystkim z globalnych tendencji do liberalizacji 

handlu. Realizacja Planu real zapoczątkowanego 

przez Fernando Henrique Cardoso - ministra eko-

nomii u prezydenta Itamara Franco, a od 1995 r. 

głowy państwa, przyczyniła się do stabilizacji go-

spodarki, rozwoju przemysłu i, w dłuższej per-

spektywie czasowej, trwałego wzrostu eksportu.3 

Po utworzeniu MEROCSUR w 1991 r., którego 

jednym z członków-założycieli jest Brazylia, kraje 

bloku wprowadziły jedną stawkę taryfy zewnętrz-

nej wynoszącą średnio 12,6%. W latach 90. został 

osiągnięty najważniejszy cel administracji Car-

doso, jakim było zwalczenie hiperinflacji, która 

działała destabilizująco również na kontakty han-

dlowe. Zastosowane reformy gospodarcze, w tym 

przede wszystkim prywatyzacja i liberalizacja ryn-

ku, zwiększyły zaufanie zagranicznych inwestorów 

i handlowców do gospodarki brazylijskiej. Pomi-

mo okresowego występowania deficytu na rachun-

ku bieżącym, spowodowanego dewaluacją reala 

pod koniec lat 90., Brazylia od kilka lat utrzymuje 

dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących. 

Dalsze rozwijanie przemysłu i jego coraz wyższy 

stopień wyspecjalizowania oraz potencjał surow-

cowy i rolniczy kraju sprzyjają rozwijaniu ekspor-

tu. Od 2001 r. Brazylia notuje systematyczny 

wzrost dodatniego salda w handlu zagranicznym. 

W 2001 r. było ono na poziomie 2,7 mld USD, w 

2002 r. 13,1 mld USD (przy eksporcie 60 mld 

USD i imporcie 47,2 mld USD). W roku 2005 

nadwyżka handlowa sięgnęła 44,7 mld USD4.  

 

Uwarunkowania polsko-brazylijskiej wymiany 

handlowej w kontekście przystąpienia Polski do 

Unii Europejskiej 

Nową okolicznością we wzajemnych stosun-

kach handlowych było wstąpienie do Unii Euro-

pejskiej, co dla Polski z jednej strony oznaczało 

skoncentrowanie uwagi na stosunkach handlo-

wych z krajami Wspólnoty, z drugiej stworzyło 

możliwość rozwijania kontaktów z krajami trze-

cimi, prowadzącymi większą współpracę gospo-

darczą ze starymi państwami Unii. Brazylia jest 

najważniejszym partnerem handlowym Unii Euro-

pejskiej w Ameryce Łacińskiej5. Wraz z podpisa-

niem traktatu unijnego, Polska objęta została 

umowami regulującymi współpracę gospodarczą z 

tym krajem. Oznacza to zarówno przywilej korzy-

stania z określonych preferencji handlowych, wy-

nikających z porozumień już podpisanych z Bra-

zylią, jak i prawo do udziału w negocjacjach, które 

Wspólnota obecnie prowadzi z tym krajem. 

Pierwszymi regulacjami we wzajemnej współ-

pracy była ramowa umowa współpracy podpisana 

w 1995 r. Obecnie rozwijanie kontaktów z Brazy-

lią odbywa się na dwóch płaszczyznach: za-

cieśniania współpracy Unii Europejskiej z MER-

COSUR oraz rozmów dwustronnych UE z Brazy-

lią. W kwestii MERCOSUR, celem negocjacji 

prowadzonych obecnie między obydwoma bloka-

mi jest stopniowa liberalizacja wzajemnych sto-

sunków handlowych, mająca prowadzić do utwo-

rzenia strefy wolnego handlu. Osiągnięcie takiego 

statusu pozwoliłoby na dynamizację współpracy 

gospodarczej na drodze zniesienia taryfowych i 

pozataryfowych barier. Zakładano, że uda się 

dojść do porozumienia już w 2005 r., co się jednak 

nie stało ze względu na liczne rozbieżności między 

stronami, które wynikają głównie z braku woli 

ograniczenia stosowanych barier taryfowych i po-

zataryfowych przez MERCOSUR, a ze strony Unii 
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z małej otwartości jej rynku rolnego6. Zawieszenie 

rozmów między obiema stronami było jednym z 

powodów, dla których Unia Europejska w połowie 

2007 r. rozpoczęła rozmowy dwustronne z Brazy-

lią w sprawie zawarcia nowej umowy o partner-

stwie strategicznym, której ważną część stanowić 

mają kwestie handlowe i gospodarcze. Obie strony 

zadeklarowały chęć osiągnięcia porozumienia do 

połowy 2008 r.7 

Korzystając z profitów wynikających z poro-

zumień handlowych podpisanych przez Brazylię i 

Unię Europejską, Polska musi jednocześnie unie-

zależniać się od krajów Wspólnoty w kwestii im-

portu z Brazylii. Obecnie blisko 40% naszego im-

portu z tego kraju wpływa do Polski za pośred-

nictwem państw Unii, przede wszystkim Holandii i 

Niemiec. W celu stworzenia warunków dla im-

portu bezpośredniego, planuje się powstanie w 

niedługim czasie centrum dystrybucji w Warsza-

wie8.  

 

Ekonomizacja polskiej polityki zagranicznej  

jako główne narzędzie promocji polskiego  

eksportu 

W ostatnich latach przedsiębiorcy zaintereso-

wani rozwijaniem kontaktów handlowych z zagra-

nicą zyskali duże wsparcie w postaci przed-

sięwzięć rządowych, które mają na celu zwiększe-

nie współpracy ekonomicznej Polski z partnerami 

na całym świecie. Wobec deficytu w obrotach 

handlowych z zagranicą i potrzeby napływu inwe-

stycji, już pod koniec minionej dekady zaczęto za-

uważać potrzebę reorientacji polityki zagranicznej 

w kierunku promowania i wspierania polskich in-

teresów za granicą. Kluczową rolę w tej kwestii 

przypisano dyplomacji, której działanie ma ewolu-

ować w kierunku większego wspierania i re-

prezentowania polskiego biznesu9. Oto niektóre 

narzędzia wprowadzone w ostatnich latach w celu 

stymulacji wymiany handlowej z zagranicą: 

 powołanie Wydziałów Promocji Handlu i Inwe-

stycji  

 Na mocy porozumienia Ministra Spraw Zagra-

nicznych i Ministra Gospodarki z 07.02.2006 r. 

dotyczącego ekonomizacji polskiej polityki zagra-

nicznej, w blisko 40 najważniejszych polskich pla-

cówkach dyplomatycznych została powołana nowa 

jednostka organizacyjna, jaką jest Wydział Promo-

cji Handlu i Inwestycji podlegająca Ministerstwu 

Gospodarki. Wspólnie z Wydziałem Ekonomicz-

nym ma ona pełnić rolę ciała doradczego dla 

przedsiębiorców i inwestorów, udzielającego po-

mocy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i w 

promocji polskiego eksportu. W Ameryce Łaciń-

skiej Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji po-

wstały w Brazylii i Argentynie. Tym samym w 

tych dwóch ośrodkach położono większy nacisk 

na promocję i wspieranie polskiego eksportu. W 

przyszłości oddziały WPHiI mają wejść w skład 

Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, nad powsta-

niem której trwają obecnie prace; 

 stworzenie dodatkowych instrumentów wspie-

rania eksportu 

 W 2004 r. stworzono portal promocji eksportu 

www.eksporter.gov.pl, z którego przedsiębiorcy 

mogą zaczerpnąć informacji m.in. na temat rządo-

wych instrumentów wspierania eksportu. Do naj-

ważniejszych należą: Program Dopłat do Opro-

centowania Kredytów Eksportowych (DOKE), do-

finansowanie z budżetu oraz Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego na udział w targach 

wystawienniczych i zagranicznych misjach gospo-

darczych, dofinansowanie na branżowe projekty 

promocyjne oraz pomoc finansowa na szkolenia z 

zakresu handlu zagranicznego;  

 działalność izb gospodarczych 

 Izby gospodarcze są zrzeszeniami firm organi-

zujących się branżowo lub terytorialnie, zaintere-

sowanych współdziałaniem na rzecz rozwoju Kon-

taktów i ochrony swoich interesów. W Sao Paulo 

funkcjonuje Polsko Brazylijska Izba Przemysłowo 

Handlowa, która ma swój odpowiednik w War-

szawie. Główny obszar jej działalności to obsługa 

zainteresowanych przedsiębiorców, organizowanie 

wystaw, kontaktowanie ze sobą polskich i brazy-

lijskich przedsiębiorców zainteresowanych nawią-

zaniem stosunków handlowych. Rola krajowych 

izb gospodarczych wzrosła po likwidacji Minister-

stwa Współpracy z Zagranicą w 1996 r. Obecnie 

wydaje się, że obszary ich działalności pokrywają 

się z zadaniami nowo utworzonych Wydziałów 

Promocji Handlu i Inwestycji. Polsko Brazylijska 

Izba Przemysłowo Handlowa współpracuje z 

http://www.eksporter.gov.pl/
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WPHiI konsulatu polskiego w Sao Paulo w zakre-

sie promowania polskiego eksportu. 

 

Struktura polsko-brazylijskiej wymiany han-

dlowej 

Podobne do wspomnianych ograniczenia for-

malne występowały również w strukturze towaro-

wej, która opierała się na eksporcie przez Polskę 

głównie węgla i imporcie z Brazylii rud żelaza. 

Import do Polski z krajów Ameryki Łacińskiej 

opierał się przede wszystkim na surowcach (w tej 

grupie najważniejszą pozycję zajmowały rudy że-

laza), produktach niskoprzetworzonych, produk-

tach spożywczych i tekstyliach. Z kolei Polska 

eksportowała w większości produkty chemiczne, 

węgiel, siarkę i wyroby stalowe. Ta wymiana han-

dlowa w ujęciu wartościowym nie była znacząca, 

jednak odgrywała dużą rolę użytkową w procesie 

rozwoju obu gospodarek. 

Począwszy od lat 90. w polsko-brazylijskiej 

wymianie handlowej zmniejszał się udział surow-

ców i materiałów niskoprzetworzonych na rzecz 

produktów średnio- i wysoko przetworzonych. 

Większą część polskiego eksportu stanowią wyro-

by przemysłowe i chemiczne: nawozy i części do 

silników. Ważną pozycją pozostaje węgiel. Rów-

nocześnie w eksporcie zauważalna jest dywersyfi-

kacja, co zawdzięcza się zainteresowaniu rynkiem 

brazylijskim coraz większej liczby polskich ma-

łych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących 

się w różnych dziedzinach. Stąd wśród pozycji 

eksportowych coraz częściej pojawiają się meble, 

sprzęt gospodarstwa domowego, papier, szkło czy 

części do silników. Zjawisko to, choć odzwiercie-

dla dobrą tendencję, oznacza równocześnie domi-

nację obrotu handlowego opartego na towarach 

biegowych, w którym brak długofalowej polityki 

współpracy. Czołowymi towarami importowanymi 

z Brazylii są samoloty (ze względu na najwyższą 

wartość w imporcie), tytoń oraz ruda żelaza10. 

  

Główne bariery w rozwoju polskiego eksportu 

do Brazylii 

Pomimo procesu liberalizacji handlu z zagra-

nicą, który miał miejsce na przestrzeni lat 90., 

władze brazylijskie nadal stosują liczne utrudnie-

nia importowe w postaci instrumentów taryfowych 

i pozataryfowych.  

Średnia wysokość stawek celnych na towary 

importowane przez Brazylię wyniosła w 2003 r. 

11,5%. Jednak w przypadku wielu pozycji impor-

towych cło importowe znacznie przekracza 20%11. 

Najwyższemu ocleniu podlegają przede wszystkim 

towary wysoko przetworzone i gotowe, co ma na 

celu ochronę rodzimego przemysłu. Taki stan rze-

czy stoi na przeszkodzie w zwiększeniu eksportu 

ze strony krajów rozwiniętych. Problem ten doty-

czyć zaczyna również firm polskich, które w ostat-

nich latach zwiększyły swoje zainteresowanie eks-

portem gotowych towarów przemysłowych.  

Kolejną barierę stanowią przeszkody procedu-

ralne. To w szczególności one, ze względu na sto-

sunkowo niewielkie doświadczenie polskich eks-

porterów na rynku międzynarodowym, stoją na 

drodze zwiększenia wartości polskiego eksportu 

do Brazylii. Regulacje obowiązujące w brazylij-

skich przepisach dotyczących handlu zagranicz-

nego nie są transparentne, pełne niejasnych prze-

pisów, od których nierzadko istnieją wyjątki. 

Średnia długość procedury celnej w Brazylii na-

leży do jednej z najdłuższych na świecie i może 

zostać wstrzymana nawet ze względu na najdrob-

niejsze uchybienia formalne. W praktyce niemoż-

liwe jest zaistnienie na tym rynku bez pośrednic-

twa miejscowego agenta posiadającego znajomość 

zarówno lokalnych realiów jak i wymogów for-

malnych.  

  

Różnice kulturowe 

Paradoksalnie, większą przeszkodą na drodze 

ustanawiania kontaktów handlowych od przyto-

czonych wyżej barier, pozostają różnice kultu-

rowe. Aspekt ten jest zwykle pomijany w anali-

zach dotyczących handlu. Tymczasem ma ogrom-

ny na niego wpływ. W czasach PRL, kiedy wy-

miana handlowa odbywała się na szczeblu instytu-

cji państwowych i była z góry określona, czynnik 

ten nie odgrywał tak znaczącej roli, jaką odgrywa 

obecnie. W dobie wysuwania się na czoło prywat-

nych przedsiębiorców, różnice kulturowe pomię-

dzy obydwoma kontynentami wyraźnie się ujaw-

niają. Brazylia różni się od tradycyjnych partne-

rów handlowych Polski, z których większość to 



Anna Boryczko – Uwarunkowania polsko-brazyliskiej...   
 

 

  107 

kraje europejskie. Różnice kulturowe dzielące 

Amerykę Łacińską i Europę mają duży wpływ na 

nawiązywanie wzajemnych kontaktów handlo-

wych i często prowadzą do ich fiaska. Co więcej, 

zjawisko ich występowania może być początkowo 

nieuświadomione a poznając potencjalnego brazy-

lijskiego partnera handlowego można odnieść 

błędne wrażenie, że prowadzi on interesy na wzór 

"zachodni". Tymczasem w Brazylii biznes rządzi 

się swoimi prawami. Ogromne znaczenie mają 

kontakty nieformalne, znajomości, sympatia i za-

ufanie. To wszystko zawiera się w skrócie QI, któ-

ry można przetłumaczyć jako "kto wskazuje", co 

oznacza, że bez polecenia przez wspólnego zna-

jomego nawiązanie kontaktów biznesowych bywa 

bardzo trudne. Przy wyborze partnera han-

dlowego, Brazylijczycy często nie kierują się ra-

cjonalnymi, z naszego punktu widzenia, przesłan-

kami takimi jak np. nieznacznie korzystniejsza 

oferta. To czynniki osobowościowe potencjalnego 

partnera odgrywają dużą rolę. Bez znajomości 

partnera, Brazylijczycy nie są skłonni prowadzić z 

nim interesów. Kolejną różnicą mającą niebagatel-

ny wpływ na kontakty handlowe jest stosunek do 

czasu. W Europie jest on postrzegany w zupełnie 

innych kategoriach niż w Ameryce Łacińskiej. 

Rozmowy biznesowe w Brazylii trwają zazwyczaj 

bardzo długo i na początku większa ich część ma 

służyć bliższemu poznaniu potencjalnego partnera. 

Pośpiech przy kontaktach biznesowych wzbudza 

podejrzenie i jest niewskazany. Ocenia się, że po-

nad 90% rozmów prowadzonych przez polskich 

przedsiębiorców zainteresowanych handlem z 

Brazylią rozbija się o wspomniane różnice kultu-

rowe w prowadzeniu interesów12. 

Jakkolwiek notująca systematyczny wzrost 

wymiana handlowa pomiędzy Polską i Brazylią 

nadal nie odzwierciedla możliwości obu gospoda-

rek.  

Brazylia z dobrze rozwiniętym przemysłem, 

bogatymi zasobami naturalnymi i potężnym sekto-

rem rolniczym jest krajem o ogromnym potencjale 

gospodarczym. Jej udział w handlu światowym 

systematycznie rośnie, przy utrzymaniu od końca 

lat 90. stałej nadwyżki na rachunku obrotów bie-

żących. Towarzyszą temu aspiracje do odgrywania 

coraz większej roli politycznej w regionie i na 

świecie. 

Ze strony Polski możliwości rozwoju handlu z 

Brazylią opierają się na szybkim wzroście gospo-

darczym, stopniowej dywersyfikacji oferty eks-

portowej i przełamywaniu barier mentalnych, któ-

re w latach 90. stały na drodze do dynamizacji 

wymiany z "krajami odległymi". 

Istnieją jednak duże nadzieje na przyszłość, 

opierające się przede wszystkim na dobrej świato-

wej koniunkturze gospodarczej, krokach przed-

sięwziętych przez polski rząd w celu promocji pol-

skiego eksportu oraz możliwościach zwiększenia 

handlu z krajami trzecimi, które wynikają z człon-

kostwa Polski w Unii.  

 
Tabela 1. Obroty handlowe Polski z Brazylią  

w wybranych latach (w mln USD) 

Lata Obroty 

Import 

z Bra-

zylii 

Eksport 

do  

Brazylii 

Saldo 

1970 40,5 19,0 21,5 + 2,5 

1975 162,5 81,0 81,5 + 0,5 

1980 695,0 615,0 80,0 - 535,0 

1985 336,0 174,0 162,0 - 12 

1990 181,0 40,0 141,0 + 101,0 

1994 259,0 129,0 130,0 + 1 

1996 276,0 206,0 69,0 - 137 

2003 336,7 238,0 98,7 - 139,3 

2005 485,5 378,2 107,3 - 270,9 

2006 618,3 477,8 140,5 - 337,2 

Źródła: Raport Ministerstwa Gospodarki z 2006 r. o 

handlu zagranicznym Polski, Raport Ministerstwa Go-

spodarki Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropej-

skich krajów rozwijających się, Roczniki Statystyczne 

Handlu Zagranicznego (wybrane lata), GUS 

 

Przypisy  

  
1 Eliza Kończyk, Polska-Brazylia. Stosunki gospodarcze, 

w: Relacje Polska-Brazylia historia i współczesność, 

red.  
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A. Dembicz, M. Kula, Wyd. Cesla, Warszawa, 1996, str. 

59 i nast. 
2 Dokumenty z Pierwszego Forum Gospodarczego 

Polska-Ameryka Łacińska które odbyło się w Warszawie 

17-18 listopada 1997 r. 
3 Barbara Liberska, "Brazylia w obliczu kryzysu 

finansowego", w: Ameryka Łacińska 1(23), Cesla, 1999 

r., str. 62. 
4 Dane z Poradnika Eksportera opracowanego przez 

WPHiI Ambasady RP w Brazylii, 2007.  
5 Brazylia jest 12 partnerem UE ze względu na wysokość 

obrotów handlowych. W 2006 r. wartość tych obrotów 

wyniosła blisko 44 mln euro. (Import z Brazylii w 2006 

r. wynosił 23 768 mln euro. Eksport do Brazylii 19 392 

mln euro), Źródło: Raport roczny Komisji Europejskiej 

na temat handlu zagranicznego UE.  
6 Stanisław Parzymies, "Dialog między Unią Europejską 

i Mercosur", w: Instytucjonalizacja wielostronnej 

współpracy międzynarodowej, str. 463-464, Wyd. 

Scholar, W-wa, 2004, str. 463-464. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
7 Początek rozmów dwustronnych miał miejsce na I 

szczycie UE-Brazylia, który odbył się w Lizbonie 4 lipca 

2007 r.  
8 Informacje WEH Ambasady RP w Brazylii na w 

www.poloniatrade.org.br/polonia_pol/handel_zagraniczn

y_partnerzy.htm. 
9 Zarządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw 

Zagranicznych z 3.08.1999 r. odnośnie ekonomizacji 

polskiej polityki zagranicznej.  
10 Dane na temat towarów import. i eksport. na pod-

stawie bieżących danych Secex (Sekretariatu Handlu 

Zagranicznego Brazylii), 2007. 
11 Źródło: dane opracowane przez Wydział Promocji 

Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brazylii na podsta-

wie danych Secex (Sekretariatu Handlu Zagranicznego 

Brazylii), 2007. 
12 Wywiad przeprowadzony przeze mnie z Wojciechem 

Kordeckim, sekretarzem Polsko-Brazylijskiej Izby Prze-

mysłowo Handlowej w Sao Paulo.  


